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บทคัดย่อ 

  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) ความสามารถในการเรียนรู๎แบบน า
ตนเองของนักศึกษา 3) ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษา และ 4) ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช๎แพดเล็ต 
ในการเรียนวิชาการพยาบาลผู๎ใหญํ 2 หัวข๎อ การพยาบาลผู๎ปุวยที่มีปัญหาระบบกระดูก การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่ง
ทดลอง วัดผลกํอนและหลังการใช๎แพดเล็ต (One Group Pre-Post test)  ประชากรเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพยาบาลผู๎ใหญํ 2 จ านวนทั้งหมด 188 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
ประกอบด๎วย 1) แผนการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎แพดเล็ต 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) ความพึงพอใจ
ในการใช๎แพดเล็ต ในการเรียน สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลได๎แกํ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบคําที (t-test Dependent) 
 ผลการวิจัยพบวํา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ความสามารถในการเรียนรู๎แบบน าตนเองของ
นักศึกษาหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ และทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาหลังเรียนโดย
ใช๎แพดเล็ตสูงกวํากํอนเรียน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติทุกด๎าน (P=0.01) และ 4) นักศึกษามีความพึงพอใจตํอการ
เรียนโดยใช๎แพดเล็ต ในระดับมากด๎วยคะแนนเฉลี่ย 3.70+0.75 คะแนน จากเต็ม 5 คะแนน 
 

 ค าส าคัญ: แพดเล็ต, การเรียนรู๎แบบน าตนเอง, ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์, นักศึกษาพยาบาล, ความพึงพอใจ 
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Abstract 
 

 The purposes of the research were study 1) the achievement  2) the self - directed learning 
ability 3) the interaction skills of the nursing students 4) the nursing students’ satisfaction towards 
the padlet. This research was a quasi-experiment design measure before and after using the palet 
(One Group of Pre-Post test). The population in this study were composed of 188 nursing        
registered in adult nursing 2. The instruments consisted of 1) Learning Plan of the padlet            
2) pre-post learning achievement tests 3) Interaction skills test and 5) a questionnaire for studying 
the nursing students’ satisfaction towards the padlet. The data were analyzed by mean, standard 
deviation and t-test dependent. 
 The results of the research were as follows: nursing student’s learning achievement, the self 
-directed learning ability and the nursing students’ interaction skills after using padlet was 
significantly higher than that before using at 0.01 level and the nursing students’ satisfaction was 
found at a high level (x̄=3.70, S.D.=0.76) Full five points 
 

 Keywords: Padlet, Self-directed learning, Interaction skills, Nursing student  
 



บทน า 
 ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 
21 เน๎นการเรียนการสอนโดยผู๎เรียนเป็นส าคัญ ผู๎เรียน
ต๎องมีการเรียนรู๎จากการลงมือท า ฝึกฝนและแสวงหา
ความรู๎เพิ่มเติมด๎วยตนเองนอกเหนือจากต าราเรียนและ
การเรียนในชั้นเรียน ผู๎สอนมีบทบาทอ านวยความ
สะดวก ให๎ค าแนะน า ชี้ชํองทางการแสวงหาความรู๎และ
หาเครื่องมือที่จะมาสนับสนุนการเรียนรู๎และพัฒนา
ทักษะของผู๎เรียนให๎เหมาะสมกับทักษะที่ต๎องการใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งปัจจุบันเน๎นการใช๎เทคโนโลยีทาง
การศึกษา ที่ เ น๎นผู๎ เ รี ยนเ ป็นส าคัญและสามารถ
พัฒนาการใช๎กระบวนการคิด กระบวนการทางกลุํม 
การมีปฏิสัมพันธ์ การมีสํวนรํวม และเน๎นให๎ผู๎ เรียน
สามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ได๎โดยเกิดการเรียนรู๎
ด๎วยการน าตนเอง  (Self-directed Learning) ซึ่งเกิด
จากการเริ่มต๎นของผู๎เรียนเป็นส าคัญการเรียนรู๎แบบน า
ตนเอง (Self-directed Learning) เกิดจากการที่ผู๎เรียน
ต๎องมีแรงจูงใจที่จะเรียน เรียนด๎วยความสมัครใจ มีการ
ก าหนดเปูาหมายการเรียนรู๎ เรียนรู๎ตามแผนที่วางไว๎ 
และประเมินผลการเรียนรู๎ของตนเองอยํางตํอเน่ือง ซึ่ง
เป็นการเรียนรู๎ที่สามารถน ามาจัดการเรียนรู๎ ได๎ทั้ ง
รายบุคคล และการจัดการความรู๎เป็นกลุํม1 โดยสามารถ
เรียนรู๎รํวมกับเพื่อน ผู๎สอน หรือผู๎รู๎ได๎ ท าให๎เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และมีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ์ เป็นทักษะหน่ึงที่จะท าให๎การเรียนรู๎ด๎วยการ
น าตนเองส าเร็จ เป็นการสร๎างความสัมพันธ์ระหวําง
บุคคลในกลุํม การสร๎างความสัมพันธ์ในห๎องเรียนด๎วย
การให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการเรียน กิจกรรมประเภท
ตํางๆ ที่จะให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการเรียนการสอน เชํน 
ให๎ผู๎เรียนอธิบาย หรือออกมาแก๎ปัญหาบนกระดาน ให๎
โอกาสถามตอบข๎อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็นขณะ
เรียน ถามปัญหาให๎ผ๎ูเรียนตอบ ให๎ผู๎เรียนจับกลุํมท างาน
ที่ผู๎เรียนมอบหมายในขณะสอน เชํน ท าแบบฝึกหัด 
อภิปรายเพื่อหาค าตอบ หรือ โดยผู๎สอนอธิบายขณะ
ผู๎เรียนท างาน ให๎ผู๎เรียนค๎นคว๎าหาความรู๎มารายงานตํอ
เพื่อน เป็นต๎น ซึ่งกิจกรรมตํางๆที่กลําวมา มีลักษณะ
ของปฏิสัมพันธ์ที่ใช๎มี 3 แบบ คือ ปฏิสัมพันธ์ระหวําง
ผู๎สอนกับผู๎เรียน ผู๎เรียนกับผู๎เรียน และผู๎เรียนกับสื่อ
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มัลติมีเดีย ซึ่งงานวิจัยน้ีผู๎วิจัยเลือกใช๎กระดานแพดเล็ต 
 แพดเล็ต คือ เว็บเครือขํายที่มีทั้งแบบใช๎ฟรีและ
เสี ยคํ าบริ ก าร  มี รู ปแบบเ ป็นกระดานถามตอบ 
(Dashboard) ซึ่ งผู๎สอนเป็นผู๎ก าหนดและแบํงแยก
บทเรียนตํางๆ โดยผู๎สอนและผู๎เรียนสามารถน าข๎อมูลไมํ
วําจะเป็นแฟูมข๎อมูล รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว มาใสํไว๎ใน
แพดเล็ต และสามารถแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
ระหวํางผู๎เรียนด๎วยกันเอง ระหวํางผู๎เรียนและผู๎สอนได๎
ตลอดเวลา ผู๎เรียนคนอื่นๆ สามารถเห็นข๎อความของ
เพื่อนรํวมชั้นได๎ในเวลาเดียวกัน และเป็นเรียลไทม์ 
เหมาะส าหรับผู๎เรียนที่ไมํกล๎าถามในชั้นเรียน แพดเล็ต  
เป็นอีกหน่ึงชํองทางในการสอบถามผู๎สอน ท าให๎ผู๎เรียน
ได๎มีการปฏิสัมพันธ์ในห๎องเรียนและสามารถใช๎เพื่อ
ชํวยกันระดมสมองในเรื่องตํางๆ โดยผู๎เรียนจะสามารถ
แสดงความคิดเห็นของตนเองและศึกษาสิ่งที่เพื่อนได๎
แสดงความคิดเห็นได๎  ในเวลาเดียวกัน แพดเล็ต  
สามารถแยกกระดานสนทนาออกเป็นบทเรียนตําง ๆ 
ตามแผนการสอนที่ได๎วางไว๎ โดยข๎อมูลตํางๆ ที่ใสํไว๎ใน
กระดานสนทนาจะยังคงอยูํ แม๎วําจะมีการสร๎างกระดาน
สนทนาอื่นๆ เพิ่มขึ้น ผู๎เรียนสามารถที่จะย๎อนกลับมาดู
ข๎อมูลที่มีอยูํ ในกระดานสนทนาทั้งหมดภายหลังได๎ 
นักเรียนสามารถเรียนรู๎ผํานแพดเล็ต ได๎ทุกที่ด๎วย
อุปกรณ์ที่เปิดใช๎งานทางอินเทอร์เน็ต เชํน สมาร์ทโฟน, 
แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมตํออินเทอร์เน็ต ซึ่ง
สามารถชํวยให๎ผู๎ เ รียนเกิดการเรียนรู๎แนวคิดและ
หลักการ และเป็นการสร๎างความรู๎ในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม การมีสํวนรํวมและกระตุ๎นให๎ผู๎ เรียนใน
กิจกรรมการเรียนรู๎ 
 ในปัจจุบันมีการน ากระดานแพดเล็ต มาใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอน ดังเชํน การศึกษาของ ดาวิด อา
เรียส สิราช และซากาเรีย (DeWit, Alias, Siraj &   
Zakaria)2  ที่ศึกษาการใช๎แพดเล็ต  ในนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปี 1 จ านวน 30 คน พบวํา นักศึกษาเกิด
ความรู๎ความเข๎าใจมากขึ้นและท าให๎มีปฏิสัมพันธ์กันใน
การท างานกลุํมเพิ่มมากขึ้น การศึกษาของฟารา นา
เซอร์ อับดุลลา อัลกรานิ (Farah Nasser & Abdullah 
Algraini)3 ที่ศึกษาผลของใช๎แพดเล็ต ในการเสริมสร๎าง 
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การสังเกตบรรยากาศการเรียนการสอนในห๎องเรียน
นักศึกษาไมํกล๎ายกมือถามและเวลาอาจารย์ผู๎สอนถาม 
นักศึกษาไมํกล๎าตอบและแสดงความคิดเห็น ท าให๎
ผู๎สอนไมํทราบวํานักศึกษาเข๎าใจในเนื้อหาหรือไมํ ซึ่ง
จากปัญหาดังกลําวผู๎สอนได๎กลับมาคิดทบทวนวิธีการ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง หาวิธีที่จะให๎นักศึกษา
เปิดประเด็นในสิ่งที่ไมํเข๎าใจ และกล๎าแสดงความคิดเห็น
กล๎าที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และหาวิธีการประเมินการ
เรียนรู๎ในห๎องเรียนวํานักศึกษาเข๎าใจในเนื้อหาที่สอน
หรือไมํ พร๎อมทั้งหาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใหมํๆ เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความสนใจและพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กํอนและหลัง
การใช๎ แพดเล็ต ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
การพยาบาลผู๎ใหญํ 2 หัวข๎อการพยาบาลผู๎ปุวยที่มี
ปัญหาระบบกระดูก  
 2. ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู๎เพ่ือสํงเสริม
ความสามารถในการเรียนรู๎แบบน าตนเองกํอนและหลัง
เรียนโดยใช๎โดยใช๎ แพดเล็ต ในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาการพยาบาลผู๎ใหญํ 2 หัวข๎อ การพยาบาลผู๎ปุวย
ที่มีปัญหาระบบกระดูก  
 3. ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู๎เพ่ือสํงเสริม
ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษากํอนและหลังเรียน
โดยใช๎โดยใช๎ แพดเล็ต ในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาการพยาบาลผู๎ใหญํ 2 หัวข๎อ การพยาบาลผู๎ปุวย
ที่มีปัญหาระบบกระดูก  
 4. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช๎ 
แพดเล็ต ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการ
พยาบาลผู๎ใหญํ 2 หัวข๎อ การพยาบาลผู๎ปุวยที่มีปัญหา
ระบบกระดูก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษานี้ เป็นการวิจัยกึ่ งทดลอง (quasi-     
experiment design) แบบกลุํมเดียววัดกํอนและหลัง
การทดลอง (One group pretest-posttest design)  
      

สมรรถนะการเขียน พบวําการสอนโดยใช๎แพดเล็ต ท า
ให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นท าให๎สามารถ
เขียนและสอบผํ านผํ านตามเกณฑ์ที่ ก าหนด ซึ่ ง
สอดคล๎องกับการศึกษาของ สุรีรัตน์ สุํมมาตย์4 ศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนกํอนหลังด๎วยการสอน
บนแพดเล็ต วิชาโปรแกรมตารางค านวณ ส าหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่พบวํา นักศึกษาที่ได๎รับการสอน
บนเว็บเครือขํายแพดเล็ต มีระดับคะแนนที่สูงกวํากลุํมที่
ไมํได๎สอนบนเว็บเครือขํายและ การศึกษาของ สุนิพันธ์ 
ศรีสุพจนานนท์ และปวัฒวงศ์ บ ารุงขันท์ 5 ที่ศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนกํอนหลังด๎วยการสอน
บนแพด เล็ ต  ในการ เ ขี ยน โปรแกรมงานระบบ
อุตสาหกรรมและงานคลังสินค๎าในโรงงานอุตสาหกรรม 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด๎วยการสอนบน ที่
ได๎รับการสอนบนเว็บเครือขํายแพดเล็ต มีระดับคะแนน
ที่สูงกวํากลุํมที่ไมํได๎สอนบนเว็บเครือขําย และจาก
การศึกษาของ สุนิพันธ์ ศรีสุพจนานนท์ , ยุทธนัทธี  
โต๏ะเร๏ะ และตรีพล เตชอิทธิ6 ที่ศึกษาความพึงพอใจของ
การใช๎แพดเล็ต พบวํา ความพึงพอใจของนักศึกษาอยูํใน
ระดับมากและสามารถดึงดูดความสนใจของนักศึกษาให๎
มีสํวนรํวมในการเรียนการสอนเพ่ิมมากข้ึน 
 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาล
ผู๎ใหญํ 2 เป็นรายวิชาทฤษฎีที่วําด๎วย การพยาบาลแบบ
องค์รวม ในผู๎ใหญํที่มีปัญหาสุขภาพ ในระยะ เฉียบพลัน 
วิกฤต ฉุกเฉินและเรื้อรัง ที่ได๎รับการรักษาด๎วยยา และ/
หรือผําตัด โดยครอบคลุมบทบาทในการสร๎างเสริม
สุขภาพ การปูองกันโรคและ การฟ้ืนฟูสภาพ ที่มีปัญหา
ในหลาย ระบบเนื้อหาคํอนข๎างมาก ยากตํอการจ าและ
ท าความเข๎าใจกับเนื้อหา และยิ่งเป็นหัวข๎อการพยาบาล
ผู๎ปุวยที่มีปัญหาระบบกระดูก ซึ่งมีเนื้อหาคํอนข๎างเยอะ 
ประกอบด๎วยปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้น พยาธิสภาพ การ
วินิจฉัย การรักษา และการพยาบาล ซึ่งจากการจัดการ
เรียนการสอนแบบเดิมคือการสอนแบบบรรยาย และ
สอบวัดผลการเรียนรู๎ พบวํานักศึกษาสอบได๎คะแนน
น๎อย และไมํผํานเกณฑ์ เนื่องจากไมํ เข๎าใจและไมํ
สามารถจับประเด็นของเนื้อหาในแตํละบทได๎ และจาก
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เที่ยงที่ 0.8 โดยมีเกณฑ์การให๎คะแนนข๎อละ 1 คะแนน 
ตอบใชํได๎ 1 คะแนน ถ๎าตอบไมํได๎ 0 คะแนน ทั้งหมด 
65 ข๎อ  

 3.5 แบบทดสอบวัดทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ 
ผู๎ วิ จั ยสร๎ า งขึ้ น เองจากการทบทวนวรรณกรรม 
ตรวจสอบคุณภาพโดยผู๎เชี่ยวชาญจ านวน 3 ทําน เพ่ือ
หาคําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) เทํากับ 1 และหาคํา
ความเที่ยงโดยการหาคําสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอ
นบาค มีคําความเที่ยงที่  0.84 โดยมีเกณฑ์การให๎
คะแนนข๎อละ 1 คะแนน ตอบใชํได๎ 1 คะแนน ถ๎าตอบ
ไมํได๎ 0 คะแนน ทั้งหมด 20 ข๎อ 
 3.6 แบบสอบถามความพึงพอใจของในการใช๎
แพดเล็ต  ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการ
พยาบาลผู๎ใหญํ 2 หัวข๎อการพยาบาลผู๎ปุวยที่มีปัญหา
ระบบกระดูก เป็นคําคะแนน มีลักษณะการวัดเป็น
มาตราสํวนประเมินคํา (Rating Scale) แบํงเป็น 5 
ระดับ คือ 5 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจมาก
ที่ สุ ด  4 หมายถึ ง  นักศึกษามีความพึงพอใจมาก          
3 หมายถึ ง  นักศึกษามีความพึงพอใจปานกลาง             
2 หมายถึ ง  นักศึกษามีความพึงพอใจน๎อย และ           
1 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจน๎อยที่สุด และ
เกณฑ์การแปลผลคะแนน แบํงออกเป็น 5 ระดับ ได๎แกํ 
คําเฉลี่ยคะแนน 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความพึง
พอใจมากที่สุด คําเฉลี่ยคะแนน 3.41-4.20 หมายถึง 
ระดับความพึงพอใจมาก คําเฉลี่ยคะแนน 2.61-3.40 
หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง คําเฉลี่ย
คะแนน 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน๎อย 
และคําเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความ
พึงพอใจน๎อยที่สุด น าแบบทดสอบค านวณคําความ
เชื่อมั่นด๎วยคําสัมประสิทธิ์ อัล ฟุา ของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) ได๎คํา ความเชื่อมั่น
แบบสอบถามความพึงพอใจเทํากับ 0.65 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู๎วิจัยได๎ท าการเก็บรวบรวมข๎อมูลดังนี้ 
 1. ผู๎วิจัยท าการพิทักษ์สิทธิ์ตํอกลุํมตัวอยํางกํอน
เก็บข๎อมูลโดย ผู๎วิจัยได๎ใช๎ใบเซนต์ยินยอมเข๎ารํวมการ
วิจัย แจ๎งวัตถุประสงค์ในการวิจัยแกํนักศึกษาให๎

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร เป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพยาบาลผู๎ใหญํ 2 ใน
ภาคเรียนที่ 2/2560 จ านวนทั้งหมด 188 คน  
 2. ขอบเขตในการวิจัย 
 2.1 ตัวแปรที่ใช๎ในการศึกษา  
 ตัวแปรอิสระ ได๎แกํ รูปแบบการเรียนรู๎โดยใช๎
แพดเล็ต  
 ตัวแปรตาม ได๎แกํ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถในการเรียนรู๎แบบน าตนเอง ทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ์ และความพึงพอใจในการใช๎ แพดเล็ต  
 2.2 เนื้อหาวิชาที่ใช๎ ได๎แกํ วิชาการพยาบาล
ผู๎ใหญํ 2 หัวข๎อการพยาบาลผู๎ปุวยที่มีปัญหาระบบ
กระดูก 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 3.1 แบบสอบถามข๎อมูลทั่วไป ได๎แกํ เพศ อายุ 
การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.2. แผนการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ แพดเล็ต 1 
แผน 6 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู๎ฉบับนี้มีคําดัชนี
ความสอดคล๎อง (IOC) เทํากับ 1  

 3.3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หัวข๎อการพยาบาลผู๎ปุวยที่มีปัญหาระบบกระดูก กํอน
เรียนและหลังเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 30 ข๎อ   
ใ ช๎ ท ดส อบกํ อ น เ รี ย น  (Pretest) แ ละหลั ง เ รี ย น 
(Posttest) โดยแบบทดสอบผํานการพิจารณาของ
ผู๎เชี่ยวชาญจ านวน 3 ทําน มีคําความยากงํายระหวําง 
0.25-0.75 คําอ านาจจ าแนกรายข๎อมีคําระหวําง 0.25-
0 .9 9  แ ล ะข๎ อ สอบทุ ก ข๎ อ ไ ด๎ ผํ า น ก า ร พิ จ า รณ า
คณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 3.4. แบบทดสอบถามความสามารถในการ
เรียนรู๎แบบน าตนเอง ผู๎วิจัยได๎ดัดแปลงตามแนวคิดของ 
กู ก ลิ เ อ ล มิ โ น  (Guglielmino)7  ป ร ะก อบ ด๎ ว ย  8 
องค์ประกอบ จ านวน 65 ข๎อ ตรวจสอบคุณภาพโดย
ผู๎ เชี่ ยวชาญจ านวน 3 ทําน เ พ่ือหาคําดัชนีความ
สอดคล๎อง (IOC) เทํากับ 1 และหาคําความเที่ยงโดย
การหาคําสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค มีคําความ
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ผลการวิจัย  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ พบวําผลการทดสอบความรู๎กํอนการจัดการ
เรียนรู๎โดยใช๎ แพดเล็ต มีคําเฉลี่ยคะแนนเทํากับ 9.03 
และผลการทดสอบความรู๎หลังการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎
แพดเล็ต มีคําเฉลี่ยคะแนนเทํากับ 16.62 ซึ่งคะแนน
เฉลี่ยหลังจากได๎เรียนโดยใช๎ แพดเล็ต สูงกวํากํอนเรียน
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (ตารางที่ 1) 
 

ตารางที่  1 คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ที่เรียนโดยใช้ แพดเล็ต  
เพื่อพัฒนาทักษะการมีปฎิสัมพันธ์  (N=188) 

 2. ความสามารถในการเรียนรู๎แบบน าตนเองของ
นักศึกษาพยาบาลหลังจากได๎เรียนโดยใช๎ แพดเล็ต สูง
กวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
(ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2 ความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเอง
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
ที่เรียนโดยใช้แพดเล็ต เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การเรียนรู้แบบน าตนเอง (N=188) 

 3. ความพึงพอใจตํอการใช๎แพดเล็ต ภาพรวม 
พบวํา อยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.70 และ
เมื่อแยกตามรายด๎าน พบวํา ความพึงพอใจของผู๎เรียน
ด๎านความรู๎ความเข๎าใจ ด๎านการน าไปใช๎ ด๎านความ
สะดวกตํอการใช๎สื่อ อยูํในระดับมากตามล าดับ (ตาราง
ที่ 3) 
 
  

รับทราบและยินดีเข๎ารํวมในการศึกษา พร๎อมทั้งแจ๎ง
ขั้นตอนในการเก็บข๎อมูล     
 2 . น า แ บ บ วั ด ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น 
แบบสอบถามความสามารถในการเรียนรู๎แบบน าตนเอง
และแบบวัดทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ ชุดกํอนเรียนไป
ทดสอบกับนักศึกษากลุํมตัวอยําง กํอนการทดลองสอน 
แล๎วเก็บรวบรวมผลการทดสอบกํอนเรียนไว๎เพ่ือน าไป
วิเคราะห์ตํอไป 
 3. ด าเนินการสอนนักเรียนกลุํมตัวอยําง ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยใช๎แพดเล็ต เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู๎แบบน าตนเอง และทักษะ
การมีปฏิสัมพันธ์ ใช๎จัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนที่
ระบุไว๎ในแผนการจัดการเรียนรู๎  
 4. เมื่อท าการสอนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว จึงทดสอบ
หลังเรียน โดยใช๎แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน แบบสอบถามความสามารถในการเรียนรู๎แบบน า
ตนเอง แบบวัดทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ และแบบสอบ 
ถามความพึงพอใจ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู๎วิจัยใช๎สถิติในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน น า
คะแนนที่ ได๎จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกํอนเรียนและหลังเรียนมาค านวณหา
คํ า เ ฉ ลี่ ย  (x̄) สํ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น  (S.D.) 
เปรียบเทียบความแตกตํางโดยการทดสอบคําที (t-test 
Dependent Samples)  
 2. การเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู๎
แบบน าตนเองและทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กํอนเรียน
และหลังเรียนมาค านวณหาคําเฉลี่ย (x̄) สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบความแตกตํางโดยการ
ทดสอบคําที (t-test Dependent Samples) 
 3. การวิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบสอบถามความพึง
พอใจ มาค านวณหาคําเฉลี่ ย  (x̄) สํวนเบี่ ยง เบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายตามเกณฑ์ของ
ลิเคอร์ท (Likert) 
 
 

การ
ทดสอบ 

จ านวน
นักศึกษา 

 

x̄ 
 

S.D. 
 

t-test 
 

p-value 

กํอนเรียน 188 10.82 4.12 
-25.09 0.000** 

หลังเรียน 188 19.65 3.66 

ทักษะการ
ปฏิสัมพันธ ์

จ านวน
นักศึกษา 

x̄ S.D. t-test P-value 

กํอนเรียน 188 8.34 2.41 -27.42 0.000** 
หลังเรียน 188 15.30 2.61 
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ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นท าให๎สามารถเขียน
และสอบผํานผํานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  และสอดคล๎อง
กั บการศึ กษาของ  สุ รี รั ต น์  สุํ มม าตย์ 4  ที่ ศึ กษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนกํอนหลังด๎วยการสอน
บนแพดเล็ต วิชาโปรแกรมตารางค านวณส าหรับนักเรียน
ระดั บประกาศ นีย บัต ร วิ ช าชี พชั้ น ปีที่  2  ส าข า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่พบวํานักศึกษาที่ได๎รับการสอนบน
เว็บเครือขํายแพดเล็ต มีระดับคะแนนที่สูงกวํากลุํมที่
ไมํได๎สอนบนเว็บเครือขําย และสอดคล๎องกับการศึกษา
ของสุนิพันธ์ ศรีสุพจนานนท์ และปวัฒวงศ์ บ ารุงขันท์5  
ที่ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนกํอนหลังด๎วย
การสอนบนแพดเล็ต ในการเขียนโปรแกรมงานระบบ
อุตสาหกรรมและงานคลังสินค๎าในโรงงานอุตสาหกรรม 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด๎วยการสอนบน ที่
ได๎รับการสอนบนเว็บเครือขํายแพดเล็ต มีระดับคะแนน
ที่สูงกวํากลุํมที่ไมํได๎สอนบนเว็บเครือขําย 
 2. การสํงเสริมความสามารถในการเรียนรู๎แบบน า
ตนเองกํอนและหลังการใช๎แพดเล็ต ในการจัดการเรียน
การสอน รายวิชาการพยาบาลผู๎ใหญํ 2 หัวข๎อการ
พยาบาลผ๎ูปุวยที่มีปัญหาระบบกระดูก 
 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ที่เรียนโดยใช๎แพดเล็ต  
เพื่อสํงเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู๎แบบน า
ตนเอง มีคําเฉลี่ยคะแนนสํงเสริมความสามารถในการ
จัดการเรียนรู๎แบบน าตนเอง หลังเรียนสูงกวํากํอนการใช๎
แพดเล็ต ในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งจากการศึกษา
ครั้ ง น้ี  พบวําแพดเล็ตสามารถชํวยให๎ผู๎ เ รี ยนเกิด
ความสามารถในการเรียนรู๎แบบน าตนเองเกิดการเรียนรู๎
แนวคิดและหลักการ ผู๎เรียนสร๎างความรู๎ในขณะที่มี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สํงเสริมการมีสํวนรํวมและกระตุ๎น
ให๎ผู๎เรียนรํวมกิจกรรมการเรียนรู๎ ผู๎เรียนสามารถบรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู๎ของรายวิชาที่ตั้ ง ไว๎ ได๎จาก
การศึกษาบนเว็บเครือขําย 1  ซึ่ ง ในการวิ จัยครั้ ง น้ี 
สอดคล๎องกับการศึกษาของ ดาวิด อาเรียส และ สิราช 
(DeWit, Alias & Siraj)8 ที่ศึกษาการเรียนรู๎แบบรํวมมือ
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยใช๎แพดเล็ตในการ
อภิปรายโต๎ตอบ พบวํานักศึกษาได๎เรียนรู๎แนวคิดใหมํ
จากโพสต์อื่นๆ บนแพดเล็ต และได๎เรียนรู๎ผํานการเรียนรู๎
การท างานรํวมกัน    

ตารางที่  3 ความพึงพอใจของผู้ เรียนที่ มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ แพดเล็ต (N=188) 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยมีประเด็นการอภิปราย ดังน้ี 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนและหลังการใช๎
แพดเล็ต ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการ
พยาบาลผู๎ใหญํ 2 หัวข๎อการพยาบาลผู๎ปุวยที่มีปัญหา
ระบบกระดูก 
 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่เรียนโดยใช๎แพดเล็ต  
เพื่อพัฒนาทักษะปฏิสัมพันธ์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กวํากํอนการใช๎แพดเล็ต ที่เป็นเชํนน้ีเน่ืองจากการเรียน
การสอนในห๎องเรียนแบบเดิมของอาจารย์ผู๎สอน 
(traditional style) อาจารย์ ถ าม นักศึ กษา โดย ให๎
นักศึกษาตอบ นักศึกษาบางคนเกิดความไมํมั่นใจและ
ความอายในค าตอบกลัวผิด จึงไมํมีการตอบค าถาม 
อาจารย์บรรยายเพียงอยํางเดียว ท าให๎นักศึกษาบางคน
เกิดความไมํเข๎าใจอยากถาม แตํไมํกล๎าถาม ซึ่งแตกตําง
จากการใช๎แพดเล็ต ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ๎น 
ความอยากรู๎อยากเห็นสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎แสดงความ
คิดเห็นโต๎ตอบได๎ทันที เมื่อเกิดความสงสัย และยัง
กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนได๎แสวงหาความรู๎และกระตุ๎นให๎ผู๎เรียน
ค๎นหาค าตอบในประเด็นที่ก าหนด เน๎นการรับผิดชอบ
การเรียนรู๎ของตนเอง และมีปฏิสัมพันธ์ระหวํางอาจารย์
กับนักศึกษา และกระตุ๎นการเรียนรู๎ตลอดเวลา และเป็น
กระบวนการใช๎ค าถามที่มีความหมาย เพื่อกระตุ๎นให๎
ผู๎เรียนสืบสวนหรือ ค๎นหาค าตอบในประเด็นที่ก าหนด 
เน๎นการให๎ผ๎ูเรียนรับผิดชอบการเรียนรู๎ของตนเอง สํงผล
ให๎นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวํา กํอนใช๎ 
แพดเล็ต ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของ ฟารา นาเซอร์ 
อับดุลลา อัลกรานิ (Farah Nasser & Abdullah Al-
graini)3 ที่ศึกษาผลของการใช๎แพดเล็ต ในการเสริมสร๎าง
สมรรถนะการเขียน พบวําการสอนโดยใช๎แพดเล็ต ท าให๎

รายด้าน ความพึงพอใจของผู้เรียน x̄ S.D. 
1 ด๎านความรู๎ความเข๎าใจ 3.72 0.73 
2 ด๎านการน าไปใช๎ 3.78 0.80 
3 ด๎านความสะดวกตํอการใช๎สื่อ 3.61 0.72 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน 3.70 0.75 
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การสอนได๎ และเมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านการ
น าไปใช๎ มีคําเฉลี่ยรายด๎านสูงสุด (x̄=3.78, S.D.=0.80 ) 
รองลงมาเป็นด๎านความรู๎ความเข๎าใจ (x̄=3.72, S.D.=0.73) 
และด๎านความสะดวกตํอการใช๎สื่อ (x̄=3.61, S.D.=0.72) 
ตามล าดับ และหากพิจารณารายข๎อพบวําความพึงพอใจ
สูงสุดคือ ผู๎เรียนสามารถระดมความคิดหรือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับเพื่อนเกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียนผํานแพด
เล็ตได๎  (x̄=3.82, S.D.=0.78) รองลงมาได๎แกํ  ผู๎ เรียน
สามารถใช๎แพดเล็ต เป็นแหลํงค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติม 
(x̄=3.80 , S.D.=0 .72) และผู๎ เ รี ยนรับรู๎ วํ าแพดเล็ตมี
วิ ธี การใช๎ งานที่ เหมาะสมตํอการเรียนรู๎ของผู๎ เ รี ยน 
ตามล าดับ มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก (x̄=3.65, S.D.=0.73) 
ซึ่งสอดคล๎องกับสุนิพันธ์ ศรีสุพจนานนท์, ยุทธนัทธี โต๏ะเร๏ะ 
และตรีพล เตชอิทธิ6 ที่ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธนบุรี ที่มีตํอการใช๎เว็บเครือขํายแพดเล็ตใน
ด๎านการเรียนการสอน โดยภาพรวมแล๎วมีคําเฉลี่ยอยูํใน
ระดับมาก และพบวํานักศึกษามีการระดมความคิดหรือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนเกี่ยวกับเนื้อหาของ
บทเรียน ซึ่งมีคําเฉลี่ยความพึงพอใจเทํากับ 3.90 ซึ่งในยุคที่
ผู๎เรียนศวรรษที่ 21 แล๎ว มักสนใจการใช๎สื่อและเทคโนโลยี
ใหมํๆ มากกวําการใช๎การสอนจากต าราหรือการใช๎เครื่อง
ฉายหรือ power point และสอดคล๎องกับการศึกษาของดา
วิด อาเรียส และสิราช (DeWit, Alias & Siraj)7 ที่ศึกษา
การเรียนรู๎แบบรํวมมือของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยใช๎
แพดเล็ตในการอภิปรายโต๎ตอบพบวํา นักศึกษามีความพึง
พอใจในการใช๎แพดเล็ตอยูํในระดับมาก นักศึกษาได๎เรียนรู๎
แนวคิดใหมํจากโพสต์อื่นๆ บนแพดเล็ตและได๎เรียนรู๎ผําน
การเรียนรู๎การท างานรํวมกัน 
 สํวนความพึงพอใจที่มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุด ได๎แกํ ความ
พร๎อมของอุปกรณ์ ในการเข๎าถึ งแพดเล็ต  (x̄=3.53 , 
S.D.=0.65) ซึ่งเป็นข๎อจ ากัดในการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเข๎ามาเกี่ยวข๎อง คือ ไมํสามารถ
ควบคุมการสํงสัญญาณอินเตอร์เน็ตให๎เสถียรได๎ และขณะ
จัดการเรียนการสอน จ านวนของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย
ใช๎สัญญาณอินเตอร์เน็ตท าให๎สัญญาณไมํเสถียร และ
อุปกรณ์ของนักศึกษาบางคนมีหนํวยความจ าน๎อยเมื่อถึง
เวลาต๎องเข๎าถึงท าให๎ช๎า และอุปกรณ์ค๎างบํอย สอดคล๎อง
กับการศึกษาของแอน เดนนี่ และซาเนีย ซาเนียล (Ann 
Deni, & Zainor Zanial)9  ที่ ศึ กษาการใช๎แพดเล็ต ใน

 3. ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ กํอนและหลังการใช๎ แพด
เล็ต ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลผู๎ใหญํ 
2 หัวข๎อการพยาบาลผู๎ปุวยที่มีปัญหาระบบกระดูก ข๎อ และ
กล๎ามเนื้อ ผลการศึกษาพบวํา นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ที่
เรียนโดยใช๎แพดเล็ต เพื่อพัฒนาทักษะปฏิสัมพันธ์มีคําเฉลี่ย
คะแนนทักษะการมีปฏิสัมพันธ์หลังเรียนสูงกวํากํอนการใช๎
แพดเล็ต ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งการจัดการเรียน
การสอนบนแพดเล็ต เป็นรูปแบบการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive Instruction Model) ซึ่งจัดประสบการณ์การ
เรียนรู๎จากการมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาที่ได๎รับ จากการศึกษา
ครั้งนี้ พบวําแพดเล็ตสามารถชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎
แนวคิดและหลักการ ผู๎ เรียนสร๎างความรู๎ ในขณะที่มี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สํงเสริมการมีสํวนรํวมและกระตุ๎นให๎
ผู๎ เรียนรํวมกิจกรรมการเรียนรู๎  ผู๎ เรียนสามารถบรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู๎ของรายวิชาที่ตั้งไว๎ได๎ ซึ่งในการวิจัย
คร้ังนี้เป็นการน าแนวคิดของการเรียนการสอนที่ปรับเปลี่ยน
จากที่ผู๎สอนเป็นผู๎คิดและถํายทอดแตํเพียงผู๎เดียว การสอน
แบบเดิมผู๎เรียนไมํกล๎าตอบค าถาม ไมํกล๎าถามผู๎สอน ไมํมี
ปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอน กลายเป็นความรํวมมือ
ระหวํางผู๎เรียนและผู๎สอน โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ เน๎น
การมีสํวนรํวมในการเรียนการสอน ท าให๎ผู๎เรียนเกิดความ
กระตือรือร๎นที่จะเข๎ารํวมในกระบวนการเรียนการสอนได๎
ตลอดเวลาไมํวําจะอยูํทีไหนก็ตามแพดเล็ต ท าให๎นักศึกษามี
ความรู๎ พัฒนาทักษะการคิด ทักษะการค๎นคว๎า และพัฒนา
ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ ทักษะกระบวนการกลุํม การท างาน
อยํางมีระบบ ทักษะทางสังคม กับผู๎สอนและผู๎เรียนคนอื่น
โดยการโต๎ตอบผํานกระดานแพดเล็ต ซึ่งสอดคล๎องกับ ดา
วิด อาเรียส สิราช และซากาเรีย (DeWit, Alias, Siraj & 
Zakaria)2 ที่ศึกษาการใช๎แพดเล็ต ในนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปี 1 จ านวน 30 คน พบวํา นักศึกษาเกิด
ความรู๎ความเข๎าใจและท าให๎มีปฏิสัมพันธ์กันในการท างาน
กลุํม ร๎อยละ 46 และนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุดในการจัดการเรียนการสอนแบบรํวมมือโดยการโต๎ตอบ
ผํานแพดเล็ต 
 4. ความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอการใช๎แพดเล็ต  
ในการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลผู๎ใหญํ 2 หัวข๎อ
การพยาบาลผู๎ปุวยที่มีปัญหาระบบกระดูก 
 ความพึงพอใจตํอการใช๎แพดเล็ต โดยรวมทั้งหมด มี
คําเฉลี่ยรวมอยูํในระดับมาก (x̄=3.70, S.D.=0.75) ซึ่ง
แสดงให๎เห็นวําแพดเล็ต สามารถน ามาใช๎ในการจัดการเรียน
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นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของสถาบัน การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สถาบันธุรกิจการทํองเที่ยว พบวํามีความ
ยากล าบากในการใช๎เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และการเชื่อมตํอเครือขํายมีความล าบากเมื่อมี
การเข๎าถึงพร๎อมกัน  
 

ข้อเสนอแนะ  
 ข๎อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช๎ ควรมี
การศึกษาข๎อมูลเพิ่มเติมในรายวิชาอื่นๆ ที่มีลักษณะ
เหมาะสมตํอการใช๎เว็บเครือขํายแพดเล็ตสํงเสริมหรือ
สนับสนุนส าหรับการสอน โดยเน๎นเรื่องของการเรียนรู๎แบบ
ทีม การเรียนรู๎รํวมกัน การระดมความคิด การแบํงปัน และ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งจะท าให๎นักศึกษามีความ
กระตือรือร๎นในการค๎นคว๎าเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎แบบน า
ตนเอง ความพึงพอใจในการเรียน รวมไปถึงท าให๎มี
ผลสัมฤทธิ์ทางด๎านการเรียนที่สูงขึ้น 
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